
Algemene verkoopsvoorwAArden n.v. geCo en n.v. geCAl

1.  elke verbintenis aangaande een levering of eender welke verhandeling, behalve bij bijzondere overeenkomst  
 tussen de partijen, betekent de aanvaarding door het kliënteel van de algemene verkoopsvoorwaarden van  
 geco n.v./ gecal n.v. In elk geval hebben onderhavige voorwaarden voorrang op de aankoopvoorwaarden van  
 onze klanten. 

2.  onze facturen zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is, betaalbaar kontant te Anzegem. In elk geval  
 blijven de goederen onze eigendom tot volledige betaling. Bij gebrek aan betaling van onze facturen op hun  
 vervaldag wordt een intrest berekend op 1,2 % per maand zonder dat een ingebrekestelling nodig is. In geval  
 van gedeeltelijke of gehele niet-betaling van de schuld op de vervaldag, en dit zonder ernstige reden, wordt, na  
 vergeefse aanmaning het schuldig saldo verhoogd met 15 %, met een minimum van 120 euro en een maximum  
 van 2.000 euro, te vermeerderen met hiervoor vermelde intresten, zelfs bij toekenning van termijn voor respijt. 

3.  In geval van wanbetaling m.b.t. één factuur worden alle facturen opeisbaar, zelfs deze dewelke nog niet  
 vervallen zijn. 

4.  prijzen en voorwaarden van onze tarieven en aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend en kunnen gewijzigd worden  
 zonder vooraf te verwittigen. 

5.  de levertermijnen zijn steeds zonder verbintenis en worden aan de klant alleen gegeven ten titel van inlichting.  
 een vertraging in de levering kan vanwege de kliënt het afzeggen van de bestelling niet rechtvaardigen, noch  
 ristorno noch schadeloosstelling wettigen. vertraging vanwege onze leveranciers, stakingen, lock-out,  
	 mobilisatie,	guur	weder,	mechanische	ongevallen	of	elke	andere	reden	onafhankelijk	van	de	wil	van	de	firma	 
 worden beschouwd als gevallen van overmacht, welke ons vrijstelt van verbintenissen. de vennootschap  
 aanvaardt niet een schadeloosstelling te betalen. 

6.  Alle goederen reizen op eigen risico en gevaar van de koper in geval van afhaling in onze magazijnen. 

7.  Ieder protest of betwisting, van welke aard ook, aangaande een levering of een factuur moet, op straf van  
 nietigheid, ons schriftelijk medegedeeld worden binnen de vijf dagen na ontvangst van deze. Zichtbare  
 gebreken dienen, op straf van geen verhaal, binnen de 24 uren na ontvangst der goederen en/of plaatsing  
 schriftelijk te worden gemeld. 

8.  In geval de overeenkomst wordt verbroken door de opdrachtgever, zal deze aan geCo/geCAl een  
 onherleidbare schadevergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan 30 % van de waarde van het order, tenzij geCo/ 
 geCAl een grotere schade kan aantonen. 

9.  Indien de levering van een bestelling welke klaar is voor levering op de werkplaats blijft, niet wordt afgehaald  
 of om een of andere reden niet kan worden uitgevoerd, zal deze bestelling gefactureerd worden op datum dat ze  
 leverbaar was en betaling is eisbaar op de vermelde vervaldag. 
 
10. de garantievoorwaarden, zoals opgesteld in het garantiebewijs afgeleverd door de nv geCo/nv geCAl  
 gelden met uitsluiting van alle andere. 
 
11. onze offertes worden steeds opgesteld zonder rekening te houden met honoraria die, overeenkomstig art.  
 45 tot 47 van het k.B. van 25.01.2001 zouden verschuldigd zijn aan een veiligheidscoordinator. deze honoraria  
 zijn steeds ten laste van de opdrachtgever. 
 
12. voor alle geschillen zijn alleen de rechtbanken van kortrijk bevoegd.


